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Nye ideer – langsigtede løsninger
Vedtaget 12. juni 2017 af Kommuneforeningen.

Nye ideer – langsigtede løsninger
Frederikshavn Kommune skal være kendt som et sted, hvor nye ideer tages imod med åbne arme.
Hvor kommunen er medspiller for borgere, erhvervsliv og civilsamfund.
Vi kan ikke leve af fortidens initiativer, når vi skal skabe fremtidens vækst. Derfor skal vi skabe et
miljø i vores kommune, hvor vi via nye ideer, forandringer med respekt for det eksisterende og med
positiv energi i fællesskab skaber langsigtede løsninger for vækst og velfærd.
Derfor er overskriften for Venstres politik de kommende 4 år: Nye ideer – langsigtede løsninger. Vi
har ikke alle svarene selv, men vi ønsker at skabe rammerne for at ideerne blomstrer.
Det gør vi ved at skabe en kommune hvor medarbejdere, politikere, erhvervsliv og borgere sammen
produktudvikler på det vi allerede har. Hvor alle spiller aktivt ind og ved at turde satse nyt, så kan vi
skabe grundlaget for den vækst i vores kommune, som er helt afgørende for at vi kan levere den
ønskede velfærd i daginstitutioner, skoler, sundhedsbehandling, ældrepleje osv.
Vi skal også bruge øget konkurrenceudsættelse til at skabe nye løsninger og en optimal udnyttelse
af borgernes penge.
Et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte er således også en forudsætning for, at medarbejderne
kan levere en god service i forhold til borgerne og bidrage til at udvikle vores kommune. Venstre vil
arbejde for at vi får skabt en ny kultur i kommunen, hvor vi via klar ledelse og medinddragelse sikrer
et lavt sygefravær og en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække de bedste medarbejdere og værne
om vores nuværende ansatte.
Venstre i Frederikshavn Kommune går vil valg med en klar ambition: Vi ønsker maksimal indflydelse
på den førte politik i vores kommune. Vi går derfor efter at besætte borgmesterposten, da den giver
adgang til at stå i spidsen for hele kommunen. Borgmesteren skal, som leder af kommunen, gå
forrest med nye ideer, som fås via inspiration fra medarbejdere, borgere og virksomheder. Hvis
vælgerne sammensætter byrådet på en måde, hvor venstre ikke kan besætte borgmesterposten, er
vores mål at omsætte venstres politik til direkte indflydelse i byrådet via et stærkt og tillidsfuldt
samarbejde med de øvrige partier. Venstre ønsker et bredt samarbejdende byråd, da det er bedst
for vores kommune.
Venstre har 5 pejlemærker for perioden 2018-2021
• Tryghed og faglighed for børn og unge
• En sundhedsindsats i top
• En god tredje alder
• Der skal være gang i by og opland
• Erhvervslivet som dynamo for vækst og bosætning
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Tryghed og faglighed for børn og unge
Det er vores ambition, at alle børn og unge i Frederikshavn Kommune skal have en god start på livet.
Vi tror på, at dannelse og uddannelse er vejen til at sikre et godt liv. Det er vigtigt for os, at vores
daginstitutioner kan skabe et trygt miljø for børnene og at vores folkeskole kan løfte det faglige
niveau for alle med udgangspunkt i den enkelte elev.
Børn og unge er først og fremmest forældrenes ansvar og vi skal blive bedre til at lytte til og inddrage
forældrene. Derfor skal vi skabe et tæt samspil mellem institution, skole og hjem.
Vi ved godt, at ikke alle har de samme forudsætninger for at klare sig godt. Derfor er det vigtigt med
en tidlig indsats i forhold til udsatte familier, således der også tages hånd om børn med særlige
behov. Vi skal ikke vente til problemerne viser sig, men være proaktive og søge at løse problemerne
tidligst muligt.
Folkeskolen og ungdomsuddannelserne er forudsætningen for et godt voksenliv. Vi skal have som
mål, at alle unge får en uddannelse, der passer til dem. Børn og unge i Frederikshavn Kommune skal
også have alle muligheder for at uddanne sig og se hele verden som deres arbejdsplads, hvis det er
det, de har lyst til. Samtidig skal vi have fokus på de behov for arbejdskraft, der er i vores
lokalområde og på den måde guide og oplyse om, hvad man kan arbejde med ”her hos os”.
Venstre vil vi arbejde for
- at daginstitutionerne styrkes med flere voksne hos børnene.
- at der etableres mere fleksible åbningstider i dagtilbuddene, så familieliv og arbejdsliv kan
kombineres.
- at udsatte familier mødes med en tidlig indsats.
- at skabe et aktivt samarbejde og partnerskab mellem forældrene og kommunens
institutioner.
- at folkeskolerne sikres ro og stabilitet. Vi ønsker, at folkeskolen skal tilføres flere midler for
at genoprette fagligheden.
- at bevare oplandsskolerne, også hvis det koster lidt mere, når vi ser isoleret på udgiften til
skolen.
- at eleverne i folkeskolen får kendskab til det lokale erhvervsliv i Frederikshavn kommune.
- at skabe et stærkt samarbejde med alle vores ungdomsuddannelser, så alle unge får en
god start på uddannelses- og arbejdslivet.
- at tiltrække nye uddannelsestilbud, der passer til vores erhvervspolitik.
- at sikre en tværgående indsats, der understøtter unge, der ikke er i job eller uddannelse.

En sundhedsindsats i top
Frederikshavn Kommune skal fortsat være en kommune i førerposition på sundhedsområdet.
Venstre har været primusmotor på sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune siden
kommunesammenlægningen, og vores ambitioner på området er fortsat høje!
I takt med at borgerne udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehusene og opgaverne i kommunen
dermed vokser, er det vigtigt, at kommunens tilbud udvikles og tilpasses, så vi kan sikre nærhed,
faglighed og tryghed i vores sundhedstilbud. Samtidig ønsker vi et geografisk decentralt tilbud på
sundhedsområdet, således man kan få hjælp fra det nære sundhedsvæsen så tæt på ens bopæl som
muligt.
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Det er både bedre og billigere at forebygge end at behandle og det skal fortsat være måden vi
arbejder på indenfor sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune.
Venstre vil arbejde for
- at styrke det nære sundhedsvæsen, så vi er klar til at tage over, når borgerne kommer
hurtigere hjem fra sygehuset
- at der er et tæt samarbejde med sygehusene, så borgerne ikke oplever at ”falde mellem 2
stole” og samtidig vil vi fortsat arbejde for bedre lægedækning.
- at sikre en tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats, så vi forhindrer at flere
bliver syge og sikrer at flere bliver hurtigt raske igen.
- at fastholde den korte ventetid på genoptræning.
- at sikre vores kronikere med en indsats på højt niveau.
- at skabe mere frit valg på sundhedsområdet, bl.a. indenfor tandlæge og genoptræning.

En god tredje alder
Frederikshavn Kommune har mange ældre medborgere og det er vi glade for! Det er vores ønske,
at vi skal arbejde med borgeren i fokus og derigennem sikre en værdig ældrepleje.
Vi ønsker, at selvom man får hjælp behov, så skal vi bevare så meget selvbestemmelse som muligt
hos den enkelte. Derfor er det vigtigt at sikre frit-valg og at arbejde for at man kan være længst
muligt i eget liv.
Mange pårørende løfter en stor opgave med at passe deres nærmeste, hvis de bliver syge eller ude
af stand til at klare sig selv. Vi ønsker, at kommunen arbejder for at udvikle nye tilbud, der kan aflaste
de pårørende, således de ikke brænder ud, mens de gør en stor indsats.
Det frivillige sociale arbejde er uvurderligt, da det giver noget, som kommunen ikke har mulighed
for. Mange ældre, som er uden et stort netværk, får meget livskvalitet ud af det arbejde som det
sociale samvær via frivillige kan give. Et stærkt socialt netværk er en vigtig brik i den tredje alder.
Det skal vi støtte og fremme.
Venstre vil arbejde for
- en værdig ældrepleje, med borgerens behov i fokus.
- at der skabes tryghed om frit valg via klare kontrakter og realistiske aftaler, således der
sikres reel basis for det frie valg.
- at skabe netværk til foreninger og organisationer omkring det frivillige arbejde, således at
socialt samvær fremmes.
- at ”den, der kan selv, skal selv”, så kommunen kan fokusere indsatsen, der hvor behovet er
størst.
- at udvikle nye tilbud, herunder aflastningspladser, der kan støtte de pårørende.

Der skal være gang i by og opland
Venstre ønsker udvikling i hele kommunen – både i oplandet og i de større byer. Vi vil satse på at
udvikle det unikke ved de forskellige områder og samtidig skabe synergieffekter via et tæt
samarbejde. Oplandet kan noget som byerne ikke kan – og omvendt. Det gør også at kommunens
indsats skal være forskellig afhængig af hvad behovet er.
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Foreningslivet er en vigtig ressource. Lige fra sportsklubber til spejder og meget mere giver
foreningslivet indhold og mening for børn, unge og voksne. Det ønsker Venstre at understøtte. Vi
vil også gerne skabe rum for nye organiseringsmuligheder, så de der ikke har en fast tilknytning til
en traditionel forening, får mulighed for at udfolde deres hobby.
Venstre vil arbejde for
- at sikre ens vilkår for foreningerne i hele kommunen
- at støtte foreninger, der også selv skaffer midler til lokale projekter.
- at finde nye løsninger på 25-års reglen i frederikshavnerordningen ved at se på
synergieffekter med andre områder i kommunen fx inden for social- og sundhed.
- at styrke oplandspolitikken via at støtte lokalt forankrede projekter, der flytter midler fra
mursten til aktiviteter.
- at sætte landsbyplanerne i spil, således de indtænkes i kommunens aktiviteter og
udviklingsplaner.
- at forbedre transportmulighederne i oplandet, ved at afsøge ny muligheder fx indenfor
digitalisering.
- at skabe byudvikling i Skagen, Sæby og Frederikshavn med udgangspunkt i de
styrkeområder, hver af byerne har.
- at udarbejde en masterplan for Frederikshavn by i lighed med dem der er udarbejdet for
Sæby og Skagen.

Erhvervslivet som dynamo for vækst og bosætning

I Venstre mener vi, at et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for, at vi kan skabe vækst i vores
kommunen og dermed tiltrække ny arbejdskraft og bosætning i vores område. Kommunen kan
støtte op om erhvervslivet og sikre gode rammer, men det er ikke kommunen, der skaber væksten
– det gør erhvervslivet. Derfor ønsker vi at skabe gode rammer for vores erhvervsliv. Den
nuværende erhvervspolitik med de fire vækstspor trænger til at blive fornyet. Vi skal satse kraftigt
på vores styrkepositioner, men samtidig skabe rum til at nye virksomheder og brancher kan etablere
sig her hos os, herunder også iværksættere.
Befolkningstallet i Frederikshavn Kommune er faldet. Det skal vi gøre noget ved. Derfor skal vi have
bosætning højere op på den politiske dagsorden, således vi målrettet arbejder på at trække nye
borgere til og fastholde dem, der allerede bor her.
Venstre vil arbejde for
- gode rammebetingelser til virksomhederne, hvor vi arbejder for at skatter og afgifter er så
lave som muligt.
- at udarbejde en ny erhvervspolitik, hvor erhvervslivet aktivt spiller ind i prioriteringerne. Vi
skal understøtte de eksisterende virksomheder og skabe grobund for at nye kan komme til.
- at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling for erhvervslivet
- at arbejde for bedre infrastruktur. Vi skal være opsøgende i forhold fx Skagensvejen, 3. Limfjordsforbindelse og bredbåndsforbindelser.
- at oprette et nyt politisk udvalg med fokus på bosætning.
- at føre en nyskabende boligpolitik, hvor vi fokuserer mere på privat byggeri og udstykning,
samt skaber områder hvor rammerne for byggestilen er mere fri og eksperimenterende.
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-

at skabe bedre vilkår for og støtte til iværksættere.
at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor job, uddannelse og kompetenceløft står i
centrum.
at benytte integrationsborgere som en ressource til at skabe vækst i vores kommune.
at benytte havnene som dynamo for erhvervsudviklingen.
at sætte yderligere fokus på turismen som en vækstmulighed.
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